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František

Ě a m a 1 í k :

Z kruhové obrany

Kritéria, na jejirhž základě hlavní kritikové ’’praž
ského jara" uznali, že je u nás ohrožen scoialismus v ta
kové míře, že ho lze zachránit jen vojenskou akcí, jsou
v této chvíli možná už smrtelně zprofanována. A protože
tak mohutný agresivní podnik vyžadoval řádnou přípravu,
je zjevné, že už počáteční rozběh ’’obrodného procesu" vy
volával paniku. Je možné, že tu spolupůsobily i jiné cí
le /např. snaha umostit sovětská vojska v našem prosto
ru, které se A. Novotný vzpěčoval/, nicméně model socia
lismu, který nám byl vnucen "moskevským protokolem", byl
svátou normou pro hrežněva, Gomulku i Ulbrichta; na je
jím základě ukázňcvali své občany. Z pozic tohoto "kazcnnogo optimizmu vremeni bolšoj Lži’’/ tuto charakteri
stiku brežněvovské éry přijímám z Moskevských novostí
37/88/ nám nemohli nabídnout.nic perspektivního. A pokud
z taktických důvodů protokol ústupčivo koketoval s refor
mní linií, následnou s:učinncstí obou stran byla čistota
autokratismu obnovena.
Energie a programové cíle s větské přestavby ukazují
hloubku rozchodu s brežněvovskou érou, jejíž principy
nám byly vnuceny, ale donucení bylo brzy přetvořeno v sou
hlas. Dějiny nám připravily podivnou situaci: zatímco se
v SSSR radikálně vymaňují z poměrů, k nimž nás sovětské
vedení mocensky vrátilo, naše přestavba setrvává na bázi
tvheto mocenského ukáznění. Proto tam ofenzíva, tady kru
hová obrana. V dané chvíli je naší specifikou přestavba
nesená antipřestavbovým myšlením. Pro vládnoucí vrstvu,
která se ustavila na bázi intervence, přišla přestavba
příliš brzy, nečekaně. Ne v objektivním smyslu, nýbrž
preto, že ve své tvrdošíjnosti odmítali "historioký kom
promis" maďarského typu /"kádárismus"/, který mírnil na
pětí, tlumil obraz "vnitřního nepřítele" a uvolňoval re
formní myšlení. Aktéři konsolidace /tj."brežněvizace"/
jsou nuceni iniciovat to, k čemu ani sebe ani jiné nepři
pravovali, od Čeho odvraceli. Je to vidět na všem. Ne
najdeme zápal, vyznačující sovětskou přestavbu, převažu
je byrokratický chod věcí. Ohlas ve společnosti je nepa
trný, nesrovnatelný s jakobínskou vervou osmašedesátníků.
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Z pozic obrany je nedosažitelný.
Obranné odvolávání na faktor času, t.j. že teprve nyní

plné dozrála nutnost reforem je mýtus; /spíš si připo
meneme Čítankovou pedagogiku: V střeše byla díra, váhal
sedlák Jíra...,/ L. Strougal - v povídání prc cizinu - vy
jádřil jisté upřímnou lítost nad tím, že v dlouhé době
svého úřadování nemohl uskutečnit ekonomickou reformu,
ale podle všeho je to osobní lítost, která se nemohla
prosadit jako politická vůle. Naléhavost reforem- nejen
ekonomických - nedol azuje jen enormní energie 68.roku,
ale celá předchozí dooe zhruba od r. 1956, doba duchovní
ho «živení a kritického přezkoumávání hodnot. V SSSR na
stala teprve po lednovém plénu ÚV KSSS/1987/. Syla to
’’přestavba” nesená ’’neoficiálními iniciativami”/nakolik
plnoprávné občanství neoylo oficiální/ a strana se ji po
koušela podvrátit a zničit. Zvláštním zvratem na to dopla
til A. Novotný, jemuž jeho kolegové nedovolili to, co po
zději někteří z nich vyžadovali od DubČeka, t.j. zasáhnout
’’silnou rukou”.
GorbaČovovy přestavbová iniciativy/nikoli konsolidace,
její vliv zůstal na povrchu/ ozdravily vztah naší společ
nosti k SSSR. Podílely se na tem i naděje v opravný vněj
ší zásah, který Gcrbačov zklamal. Sovětský poměr k r. 68.
vyjádřený k 20. výročí intervence, prozrazuje konjunktu
rální zřetele /pochopení pro situaci našeho vedení atd./,v tvrdších formulacích i imperiální.
Nicméně i sem nová sovětská orientace proniká; aspoň
pre budoucnost se vojenské řešení odmítá z principu. Kon
junkturální přístup přenechává hodnocení 68. roku straně,
t.j. nynějšímu vítěznému seskupení. Stanovisko svrženého
vedení je vymazáno. Tato konjunkturálněst nás vrací k pri
mitivismu pěstního práva: větší moc= větší pravda. Avšak
hodnocení 68. roku nemůže být ani monopolem strany, je vě
cí všech. Platnost či noplatnost jakéhokoli hodnocení ko
nec kenců závisí na našem životě, na našich Činech. Xonjunkturálnost je efemérní/ vždy je cizorodým prvkem v po
litice, jež chce být principiální, jež jako taková chce
získat obecné uhnání. V Moskvě byla 21. srpna 1988 milicí
rozehnána protestní demonstrace ’’Demokratického svazu”,’
zakázaná moskevským sovětem mj. z toho důvodu, že její i-
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státu v zkreslené podobě. Tonto autokratioko- imperiální důvod poněkud zmírňuje to, že nyní se už může žádat
o povolení demonstrace, že rozehnání tohoto nepovoleného
shromáždění dalo tisku /MN 36/88/ podnět k úvahám o nedo
statečných zárukách občanských práv a svobod s varovným
vyzněním proti dřívější libovůli: "Zákon se nesmí přokru"cjvat v jednostrannou zbraň pro spor s oponenty”. V trva
jícím nesouladu slov a činů není snadné určit, čemu na
konec připadne větší váha. Aktivisté přestavby jsou- ja
ko kdysi osvícenci- především optimisté, ale pasivní, ne
rozhodní, vyčkávající, váží onatrně, ©pakované.
Dává tu o sobě vědět "silná ruka", toto internacionál
ní modla autokratických konzervativců. Přesto však so
větská přestavba do této chvíle, nakupila- podle měřítek
použitých vůči nám - tolik "antisocialismů", že před nimi
bledne žalobná "Bílá kniha" sovětských publicistů i naše
"Poučení". Diskuse a kritiky mají vzrůstající akceleraci,
živenou nadbytkem minulých zvráceností. Dochází i na ože
havý problém privilegií, počáteční zakřikcbání nebylo
účinné. Nejde jen o řeči; i prakticky se likvidují "specmagaziny", zřízené pro "nomenklaturní pracovníky", spe
ciální nemocnice, sanatoria atd. se předávají veřejnosti.
To je sympatická normalizace. Dača bývalého předsedy ra
dy ministrů Uzbekistánu - dům a pozemek v rozleze 16 ha byla,předána dětskému domu v Taškentu. V těchto vyšších
sférách se pionýrsky oprostili od rovnostářství, aniž za
to cdvedli odpovídající výkony. Proč se divit, že se u
nás lidé z politických výšin nepozastavili nad tím, že
pouhý okresní činovník - Babinský - mohl rozdávat velko
rysé dary a hýřit hostinami. V duchovní oblasti sovětská
přestavba destruuje ideologické pilíře stalinismu a brežněvismu, obnovuje - předtím zuboženou - celistvost národ
ních kultur; hereze stíhá herezi. Vrací se do ní i jména
jež byla synonymem iracionalismu a reakčnesti/Berdjajev ,
Slovjev/. Odstraňuje se násilí na dějinách, na národní pa
měti, aby každý - jako intelektuálně a mravně autonomní
jednotka - byl konfrontován s celistvými duchovními prou
dy minulosti i současnostis aby měl možnost prověřit si
všechny soudy v původních pramenech„
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ostatní kritiky ’’pražského jara”, zatím oněmnělé silou
subordinace“ Ne dovela, jak naznačuje stal E. Fojtíkové
v Kmeni /33/88/, jemně aktualizující tato varování /"v
SSSR nepřežili obdobu maďarské, Československé, polské
kontrarevoluce/kdo se dnes ještě odváží takto události
nazvat?/ a nemají, s tím přímé zkušenosti. Proto přežívá
mnoho iluzí, a tím větší je nebezpečí“. Pravá ironie dě
jin země, jež byla vzorem drcení všech"kontrarevolucí",
je nyní poučována zvonci, nebol podléhá morální kocovi
ně/. A pokud je výsledek sovětské přestavby nejištý /-mů
že se rozplynout jako kdysi rirusilovova ofenzíva k zár
mutku našich přeukůz, pokud při GorbaČovově energii nel
ze ani Čekat prosté odzbrojení reformy setrvačným vlivem
reformovaného, nýbrž její uvědomělou likvidací, má tento
postoj jistou přitažlivost: nabízí Šanci na ’’přežití”.
Nebol*z černých vizí o důsledcích nezdaru přestavby - a
jiné zřejmě nemohou být - vyplývá, že z další konsolida
ce vychom se těžko vzpamatovávali. Občanský statut by byl
ještě radikálněji změněn v statut "pomýlených” se všemi
důsledky. I strana kdyby "zradila“ své "Poučení", by prav
děpodobně prošla zkázňujícím procesem v obnoveném hegemonismu. i\ebol vize, které i pro SÍSR spojují konec pře
stavby s morální smrtí a záhubou strady /Gelhan MN 23/88/,
jsou snad pravdivé v dlouhém Čase, ale pro krátký dějin
ný úsek nemohou vyloučit renezanci zavržených metod vlád
nutí .
"Poučení" je majákem konzervativců, ale záchovně bliká
i pro ty, kteří po intervenci volali po klidu, aby pro
nás tvořili obrazy, romány,’ symfonie; pro ty, kteří po '
velkých Čistkách a exodech dělali bleskové kariéry mnohdy nezávisle na intelektuálních a morálních kvalitách;
pro ty, kteří tpuží po přehleeném, nedramatizovaném dějin
ném úseku, dostacečně dlouhém k jejich kariéře i životní
cestě jejich dětí..,V těchto postojích a orientacích zřetol k “obecnému blahu“ ustupuje soukromnějším zájmům.
Nejde jen o individuální charakter, ale o hromadnou zku
šenost odvozenou z nejnovější historie, v níž byly dras
ticky přervány solidární vazby, v níž se lidé na vlastní
pěst a za vlastní úolatky etablovali v znormalizovaném
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je ’v každém případě riziková a nejistota, ktorou přiná
ší, není vyvážena jistotou úspěchu. Nevoí předchozí re
formy byly dosud vždy pohlceny tím, co chtěly změnit.
Přirozený sklon ke konzervatismu, k známému, zvládnutému
povýšila intervence k skeptickému dogmatu: nic se nezmění
...A jestliže úspěch reformy je nejistý, úspěch naší antireformy, i když krátkadechý, byl nepochybný. Dokazuje to
mentální stav oficiálních struktur i chování společnosti.
To, co bylo pilířem znormalizovaného systému -dogmatismus
ztrnulost, nekritizovatelnost, rezignace z odpovědného ob&/■ Čanství atd.,je nyní brzdou přestavby. Platíme doda
tečnou daň za ’’sociální a politický klid”, jímž se norma
lizační politika legitimovala.
Jediná omluva pro tuto neperspektivní politiku je v pře
svědčení jejích tvůrců, že obnovují jedině možný systém
socialismu. Je to tedy dvousečné omluva. Zlom refermy
v antireformu vedl k masové schizofrenii, lidé se dostali
do situace Angličana, pohybujícího se na evropských silní
cích v opačném proudu, neč na jaký si doma zvykl. Nicmé
ně tuto potřebu zvýšené pozornosti mírnila jakási ideolo
gická ochablost, v masovém měřítku stačillo jako dostateč
ný průkaz loajálnosti dodržovat zjednodušený rituál.
Nebylo nutné veřejně vyznávat oficiální ideologii, stači
lo nemít jinou, Či tuto jinou umlčet. Jako vedlejší a
neodvratný prudukt této normalizace se rozvíral prostor
soukromé svobody, privatizace, jejíž kultuvace /organická
vazba k demokratickým a morálním hodnotám/ také závisela
na soukromé iniciativě, z logiky situace státně podezřelé.
V nuceném i dobrovolném odpoutání od ’’velké politiky”
existovaly i"privatismy” soustředěné k záchově intelek
tuální a merální integrity, takové je téma pozoruhodné
prózy M. Holubové /dostupné jen v "samizdatové” nebo za
hraniční edici/. Jsou zdrojem naděje, že genetická spirá
la /sadařský termín - znamer.á rozmístění pupenů na letorostu/ českého demokratismu a humanismu - světského i ná
boženského - najde i nyní dostatek živných látek.
Vejdeme-li do světa statistických čísel, obraz' se za
tmí. Prostor soukromé svobody tu má mnoho negativních zna
mínek, obtížně do něho pronikají organizující a kultivu
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jící hodnoty, bez nichž se neobnoví odpovědné občanství«,
Vyrostla generace privatistů, která, znechucena ofici
ální ideologií, odvrhla s ní i ideály a hodnoty. Je hlu
chá k "marxismu" a "socialismu", což je spravedlivá reak
ce na formy, v nichž jí byli představeni, ale tato téměř
živočišná negace je vnitřně neschopná pozitivní obrody
poničených hodnot. V SSSR nazývají generaci brežněvovské
éry "ztraceným pokolením", v nějakém rozsahu to platí i
pro generaci normalizační doby. Nicméně pražská demonstra
ce k výročí intervence je nejen signálem možného rozpadu
společenské letargie, ale i dokladem existence mnoha pod
zemních, často neviditelných prozdů, tryskajících z hlu
bin duchovní a politické tradice a podílejících se na
fcrmování intelektu a svědomí. Mstí se tu vědomá i ne
vědomá opozice proti reglementovanému kelektivismu, kte
rý není a nemůže být pravou pospolitostí, nebo£ ta roste
jen z aktů intelektuálně a morálně autonomních jedinců.
Ale tento rozpad "kolektivisrnu" je také důsledkem vnitř
ního vyprázdnění byrchr?tichého režimu. Je to.špatný plod,
neboí koexistuje s překážkami růstu individua a individu
ální autonomie, růstu ukácřujíoí -onkurence, pluralismu
a partikularismu, solidární pospolitostí, založené na
demokratických a humánních principech. Ale i tam, kde
jde o "Čistě" soukromou snahu o uplatnění, existuje opo
ziční a inovační osten: naráží na nerovnost šancí, "kád
rovou nomenklaturu", bohorovnost neschopných zaštítěných
politickou, legitimací. Pro ni jsou přitažlivé země, kte
ré jako celek jsou "Slušovicemi". Hwdnstové priority, kte
ré z této orientace plynou, jsou neopominutelné, ale de
mokracie z nich vychází utilitárně okleštěná. Vůči této
tendenci k technokratické jed*^rezměrnbfct4 Haíputin pozna
menal: přestavba potřebuje duchovní základnu, ideál. I
naše oáza modernosti, Slušovice, to potvrzují: Dovedly
uhájit proti nepřízni a nedůvěře svůj model podnikavosti,
ale v obraně práva člověka jednat v souladu se svým pře
svědčením seůhaly.
Obnova společenství, s "lidskou tváří" - humánního, demo
kratického, výkonného - vyžaduje součinnost sil, na nichž
zanechala nesmazatelné sťbpy "fakulta neužitečných věcí"
/titul románu Dombrovského/. Sil pevněji srostlých se svě-
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rozumu a svědomí a věrnost těmto kriteriím považují za po
vinnost člověka, za podmínku jeho důstojné existence. Jak
jsme na tom? Kdo bere přestavbu vážně, nezapochybuje, že
éra normalizace cílevědomě ničila a lámala.právě tyto sí
ly. Všechno podřídila obnově autokratismu. škody - ekono
mické, duchovní, morální - byly dostatečně popsány, vyčí
sleny. Nechci vzbudit dojem, že postižení byli živým by
tím ideálu, vysiké a nízké se v lidském bytí prolíná. Ale
ztráta duchovní a mravní, potence společnosti je nepopira
telná. Ti, co zaujali jejich místo, byli směrováni k ji
ným hodnotám a k jiné odpovědnosti a všichni se volky
nevolky museli aspoň oficiálně tvářit tak, jakoby tato
rána-na první- národnímu organismu byla pře něho div ne
požehnáním. Kdyby "Leden” nebyl jen mýtem, zaklínadlem,
musel by se projevit účin-ými brzdami, nemehlo by dojít k
tomu výsledku, jak ho posal L. Lrban /Sihnál ?/88: "Mí
sto, abychom důsledně navázali na Leden, vrátili jsme se
po některých cestách do nežádoucí minulosti". Z této věty
přetékající ohleduplností se neaovíme: zaskočio je chod
věcí nebo se přepočítali? by] pro ně opravdu onen návrat,
t.j. neostalinismus "nežádoucí"? S ¿obrým svědomím to mů
žeme vyloučit, třebaže horlivost byla jistě nestejná, ale
rozdíly smazával dominující trend: nenašel důstojné proti
hráče, už jich nebylo. Poletuje u nás i názor, Že k těm
to špatným koncům byli hnáni trvající hrozbou "pravice" ,
ale těžko ho brát vážně jako obranný argument. Noboň před
stava, že se politické vedení strachem třese jako janek ,
ačkoli má monopol na vše, protivníka rozehnaného do všech
koutů a k dispozici spásná vojska, je nedůstojné.
Odvrat od reforem /nikoli- kosmetických, v tom si byro
kratické režimy asi nezadají s parádnicemi/ je ostatně
přímo úměrný radikální "očistě" společnosti, ani nevycválaný iobyvatel by to lépe neudělal. Ne z hlouposti si pod
sebou řezali větev, jednali v přesvědčení, že reformní do
brodružství jsou na nedohledný Čas zahnána za obzor. Což
pak pět intervenují cích zemí nebylo průkazným argumentem?
Fascinace drtivou mocí zatmívala budoucnost a kdo jí pod
léhal, musel být přesvědčen, že "obnovení pořádku" je ne
zbytné nejen pro záchranu "socialismu"/t.j. mocenského mo
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nopolu strany/, ale i budoucnosti našich nárcdů. A musel
chápat rozlítostnění vůdčího politika nad tím, že jeho
záchranné díl« není dostatečně uznáváno /^orbačovcva uznalost už přišla pozdě, vztahovala se na minulost, ale
nedávala legitimaci pro budoucnost./ Prostě řečeno, vy
rovnat se s interventy a v tomto duchu ’’přeladit” spo
lečnost bylo politickou nezbytností. Rozsah ústupu nebyl
však určen jen vnějším diktátem. Vedle fascinace mocí exi
stoval i jiný zorný úhel: periodický neklid v socialisti
ckých zemích a zjevné neduhy hejich ekonomiky. Z hledi
ska těchto faktorů bylo zřejmé, že vojsko nevyléčí příči
ny, že nemá vládu nad časem. Tento pohled mohl brzdit
špatné návraty - za předpokladu společenské opory a pod
pory. Ta však byla rozehnána. Nelítostnost ’’•čisty” vy
žadovala nelítostnost polarizace. Pcjem "kontrarevoluce"
/se všemi hrůzami, které se k němu pojí/ legitimoval
očistnou bezohlednost. Když se hroutí, hroutí se i norma
lizační lineárnost, i z jejich pozic se očista začíná stá
vat pochybnou; je to rozkladný průlom.
S normalizací je spojeno tolik špatností, že její hod
nocení je navýsost prestižní, sebezáchovné. Normalizace
se legitimovala ’’záchranou socialismu” ale prakticky oži
vila jeho neostalinskou karikaturu. Vrátila k nám dogma
ta a pseudohodnoty, které spíš než úcty zasluhují opovr
žení, a udusila - v oblastech sociálně politicky podstat
ných- ohniska duchovní inspirace. Pokud s legitimovat se
přestavbou i normalizací je tedy kuriózní. Na na zákla
dě takového hybridu nemůže dojít k organické koalici mo
ci, rozumu a svědomí, k obrodě společenské součinnosti,
bez níž se bude přestavba povalovat v byrokratických ka
binetech. Ideové motivace intervence jednoznačně vylouči
ly zásadní ekonomickou a politickou reformu, svobodu du
chovní oblasti, autonomii občanské společnosti: normali
zátoři, ctějí-li se legitimovat přestavbou, se proto‘mu
sí umírnit. Své slovo tu ovšem mají i ’’národní specifič
nosti". Naše situace je oproti SSSR jiná, příznivější,
dějinnými trendy i stavem přítomnosti. Naše spotřebitel
ské těžkosti jsou v příznivější poloze, direktivní meto
dy státně stranického řízení nejsou tak hrubé a přímoča
ré, nevyhazovali jsme v ateistické vášni do povětří kos!
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nás mírnější. Tyto informace k nám pronikají teprve nyní,
v minulosti právě v SSSR byla naše hlavní škola, zatímco
technicky akcelerující země byly přikryty tlumivou rouš
kou. Extenzivní orientace a dogmatismus z nás dělali otr

lé repetenty.
Nevystačíme ovšem se zjištěním kvantitativních rozdílů.
Ty je třeba posoudit na základě mentality spoolečnosti.
V ní je vepsán ztvárňující vliv minulosti i přítomnosti,
z ní jsou odvozena hodnotící kriteria. Ta jsou specific
ká, mohou zmírnit, smazat i drastické kvantitativní roz
díly v pojetí nedostatku, byrokratické reglementace, ne
zákonnosti; co se nám zdá nesnesitelné, jinde může být sa
mozřejmostí. Primární zřetel k této specifice je abecedou
politiky a každý ví, jak horlivě a malicherně, byla u nás
v Časech "sovětizace" latinka vytlačována azbukou; nejen
silou a vlivem sovětského paternalismu, s jehaž slavjanofilským předchůdcem se vyrovnávali už naši vzdálenější
předkové. Tato specifika /neopakovatelnost/ vyžaduje tvůr
čí politiku, správný výběr z repertoáru politicke-ekcnomických technik, procedur, pák atd., a adekvátní peužití
/rozsahem, místem, časem/, vybraného.
Naše opatření v zemědělství se samozřejmě budou lišit
od sovětských, která se potýkají s katastrofálním stavem
zemědělství /M. Vagin: Zvykli jsme si vyjadřovat obavy o
osud socialismu. Avšak po pravdě řečeno, byl u nás všude?
Musíme co nejrychleji přejít k činům a dělat to, co je ve
shodě s racionálním hospodařením a co není v rozporu se
zásadami etiky”/.
Zřetel ke skutečnosti /priorita odpovědnosti ke spo
lečnosti před odpovědností dogmatu / je abecedou tvůrčí
politiky., jež v sobě ovšem zahrnuje i zřetel k hodnotám .
K hodnotám v jejich podstatném smyslu, nikoli k jejich
konjunkturálnímu a nahodilému institucionálnímu tvaru,
personálnímu obsazení a ideologickému odůvodnění. Mám na
mysli společné systémové principy autokraticko-byrokratické a totalitní, Jsou do nich sice zamontovány dávnější i
novčjší "národní specifiky" /president, Národní fronta,
existence více staan atd./ ale tak. že jsou ve službě těch. „ncipů. V časech po intervenci se kladl důrag n°
i
"internacionalismus" /spcn
’ ju nacionalismu: v soi1-
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vislosti s federalizací bylo ovšem tabulkováno oživení
slovenského nacionálního cítění* Postupně se normalizace
váhavě pokoušela legitimovat se i v českých zemích nacionálně, v zrychleném 'tempu od startu sovětské přestavby.
Posledním aktem /autoopravným/ v tomto směru je obnovení
dějinného významu 28. října. Opravdová národní legitimace
vznikla v r. 68 a zanikla normalizací, jež nám znovu vnu
tila systém odporující našim novodobým tradicím. Jakkoli
silná je emoční vazba k velkým datům a jménům našich dějin,
tento cizí balast nemůže převážit /pokud jde o mascvé po
city, je slovenská ^t,iace - v neznámém rozsahu- odlišná,
vlivem řady fakt:; -ú; pomineme-li specifiku politické kul
tury v bývalých bhrúci., jde předavším o vznik nezávislého
slovenského státu pod hegemonií totalitárních sil, které
mu daly totalitní tvar včetně monepartajního systému , a
o to, Že federalizační obnova slovenské státnosti spadá
do poinvazního období. České národní vědomí je obsahově
komplexnější - v oné masové poloze - v slovenském je nej
silnější náboženská nota, jejíž politicko- systémové ori
entace nejsou tak zřetelné jako v obdobném proudu Českém./
Odkazy na "národní zvláštnosti", pokud chtějí být obra
nou oněch společných eystémových zásad, qsou konjunkturál
ní, licoměrné, na rozdíl třeba od NDR, které má dlouhou
tradici vrchnostenského státu, nebo od Rumunska, jehož
monarchický odkaz tak vitálně proniká do špice mocenské
struktury.
Vezmeme-li v úvahu soubor Českých hloubkových tradic
- technicko- ekonomických, demokratických, kulturních,
humanistických , religijních, sociálních aj. - i jejich
zápis v paměti a mentalitě nárida/zanechaly své stopy i
na českém "bolševismu"/, nenajdeme jiný "socialistický
stát", který disponuje tak mohutnými dějinnými podněty k
razantní demokraticko- humanitní přestavbě. Jinde je m^hly "vyvážit" i excesy "kultu osobnosti", které i u nás
sehrály svou roli, ale ty zase živily antiexcesy, proti
nimž v drsnějších politických kulturách nebyllo dostatek
protilátek. To dalo "pražskému jaru" - oproti spontánním
procesům v jiných zemích - komplexnější záběr a /pokud
jde o moment násilí/ mírnější ráz. Vize "ma&arských ná
silností", pokud byla myšlena vážně, se nemohla zrodit v

-11lu y ñ 1 i v é české hlavě. Odpovídá půdě, v bíž je uí-siV leitmotivem politické kultury. Stalin z této nekultivovanosti udělal revoluční ctnost, dogmaticky- ¡jí dal
všude domovské právo. Na jejím základě k nám vpadla ‘voj
ska a po té byl tento abstraktní strašák pro výstrahu
nán 1 budoucím pevně zabodnut i do "Poučení”. Vypadá to,
že poznání duše našeho národa bylo jeho tvůrcům nedostup
né, ale není to tak jednoduché. Vědomí, že české tradice
komplexně odporují ne©Stalinisrnu, je v něm zřetelné. I tu
je tedy jeden ze základních rozdílů mezi "pražským jarem”
a sovětskou přestavbou: za ním byla komplexní podpora mi
nulosti, vůči níž je renesance Lenina fragmentální a víc
/pokud jde o demokracii, právní stát atd./ literární. To
přirozeně nijak nezmenšuje jeho mimořádně inspirační, emcční a integrační význam: je dáno charaktereem sovětské
mentality a politické kultury, že patří k hlavním svornílim soudržnosti sovětské společnosti.
Od těchto spíše dějinných, gecpolitických a cbdobných
rozdílů můžeme klidně edhlédnout, nebot podstatná je zá
sadití programová sheda, vyplývající ze zásadní shody pře
konávaného systému. Mimořádné tempo reforem v r. 1968
odpovídá předchozímu intelektuálnímu oživení, v němž mno
hé bylo promýšleno i peloofieiálně a oficiálně, a hlavně
v konfrontaci s tradicí, jež nám dala přísnější kritéria,
komplexněji. Pi-ávě tyto programové cíle byly tehdy "superrevizionismem”, kdežto průvodní procesy /od kritiky nezá
konností ke KANu, K- 231, oživování sociální demokracie
atd/ byly spíš přitěžujícím přívažkem.
Nyní, když se obdobné programové cíle objevily v SSSR,takt
už nedovoluje tak jadrnou diskreditaci. Těžiště se pře
souvá od programu k metodice postupu: Dubček byl slabý,
nezvládl situaci, selhal v provádění reforem, dostal se
du vleku pravicových sil, nerozeznal nebezpečí, nebezpeč
ně váhal s radikálním zásahem proti kontrarevolučním si
lám, nebral zřetel na znepokojení spojenců, ohrozil západ
ní hranici socialismu...Všechno se to otáčí kolem jádra
stalinismu "silné ruky". V demokracii je podpůrná, v dik
tatuře dominantní. Přitom nedávno doplatil A. Novotný prá
vě na to, že chtěl vzpurné intelektuály a slovenské nací-
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onály" pacifikovat silnou rukou. Konečně i obrtdný proces
se rozrostl do nebezpečné, t.j. přestavbové podoby jen
díky společenskému tlaku. Bez něho bychom prožili ještě
jedno "tání" a DubČekova "slabost" by zůstala tajemstvím.
Byl-li však opravdu slabý, v dané chvíli to byla Šťastná
náhoda, neboí tato vada usnadnila vnímavost pro tužby
společnosti. Je to nemalá přednost u politika tvárněného
diktátorským prostředím. ?latí-li Hegelova teze o organi
cké jednotě cíle a prostředků, reakce na spontánní proce
sy musela prokazovat opravdovost obrodných cílů, rozchedu
s totalitními metodu.:.’. -, tcr< mocensky umlčely všechno
"cizí" bez ohleďi
jeho sociální přitažlivosti,
bez ohledu na imunitní systém společnosti. Ze "slabosti”
vznikal demokraticky model moci, založený na občanském
souhlasu, ovšem v mimořádně vzi!ušené atmosféře, v níž pak
jako olej litý do ohně zapůsobilo vnloší mentorování.
Z hlediska tohoto modelu se nebezpečí jevilo jinak a i
když vnější kritika také nutila k taktlzovéní/llmitování/
nemohlo, pokud zůstávalo v rámci programových cílů kriti
ky uspokojit. Eu E-rban ve svých úvahách varovné říká; "
"kdyby tehuy pravicová sociální demokracie přešla do le
gality, stala by se brzy, při své promyšlené mezinárodní
i vnitropolitické taktice, významnou politickou silou v
zemi". Co teay, máme tuto prognosu měřit stalinským met
rem a křičet o ogrožení socialismu? Socialismus, který
nesnese sociální demokracii je neživotná mátoha. Ohrožen
by byl ovššm mocenský monopol strany a jen politická po
věra může sugerovat totální závislost existence sociali
smu na monopolu strany» Je to aktualizované krédo obrán
ců "starého režimu": padne^li monarchie, společnost se
rozpadne v chaosu* Bylo, by pohodlné, kdyby se s lidmi
a společností mohlo zaoházet jako s věcmi* Politický pro
ces by probíhal v soulacu s teoretickým modelováním, vši
chni by postupovali ve vymezeném rámci stanovenými cesta
mi určenými Časovými rytmy. Jenže v "politickém poli",
zvláště v čsfoch zvratů, se kříží vášně, touhy, závisti ,
křivdy, pomsty, racionální, iracionální, odvahy, zbabělo
sti, radikalismy, opatrnictví atd. V tomto chaosu krysta
lizují *eskupení, hnané vlastní energií a vlastním poje
tím cílů. M> uoroacov v Krásnojsrstu řekl/RP. 20. 9./ "Kaž

dá krajnost je ? vědeckého hlediska chybná, z hlediska
politického neodpovědná”. Pokud jde o vůdčí politickou
skupinu , můžeme s tím souhlasit, avšak s dodatkem: jest
liže se správně odhadne, co je opravdu krajnost /ta v po
litice není nehybná/, jestliže se dobře odliší krajnost
od radikálnosti, nezbytné pro úspěch cíle /Marx byl radi
kální- jít na kořen věci/,. Nebot hodnotové orientace jsou
ve velkých sociálně politických rozhodnutích podstatnější
než ’’věda”, demokraté a autokraté nemohou sdílet tatáž
kritéria ’’krajnosti”. Jde-li o masový společenský pthyb,
v něm není tato věta použitelná: daň za uvolnění společno
sti je splatná ihned, Patří k úkolům politického vedení
udržovat a pěstovat imunitu společnosti vůči extrémům, což
však v zemích s dlouhou tradicí extrémních vládních farem
není jednoduché. A i když z určitého hlediska jak levé,
tak pravé kradnésvi ”.uatou lid”, v době odvratu ed těch
to odpudivých forem osou jejich odlišné hodnotové, zdroje
důležité. Sovětská přestavba stačila vyvolat mnoho ’’nepřed
vídaných” iniciativ a hnutí, v nichž, zvláště v Kazachstá
nu a v arménsko- ázerbájdžánském konfliktu - se destrukti
vně prejevuje absence demokratické politické kultury /u
nás spory kolem slovenských národních požadavků nevyho
dily z rámce demokratického dohodování/. Potíže přestavby
v -socialistických zemích plynou z předchozí totálnosti.
Velkorysé postátnění- jeho míra byla ’’mírou marxistické
zásadovosti” - způsobile že oblasti, které v buržoázních
zemích jsou v podstatě doménou občanské společnosti, její
ekonomické i jiné aktivity, tady jsou v kompetenci .státu
a stát je musí sám přebudovávat. A i když pustí některé
aktivity ze svých otěží, starostí se nezbaví, nebo£ je to
jeho akt, kterým napravuje své předchozí hříchy. Postátněnost se obrnila ideologickými předsudky, takže vláda musívůči jedněm prokazovat, že se nedopustila kacířství, že nepromarňuje těžce dobyté”vymoženosti", a druhé přesvědčit,
že nová orientace, i když ji diktuje nouze, není krát In
de chá, ale perspektivní, že na ní lze založit životní plá
nování. Nemusíme pochybovat o tom, že dřívější mocenské
nepořádání poměrů, které vylučovalo protest i protestují
cí a vždy mě1 o dostatek apologetů /nemluvě o harmonizují*
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a reformátorů.
V sovětském prostředí je to asi nejvíc patrné v národ
nostní otáže«. Jestliže se nyní potlačené hlásí o slovo ,
je zbytečné mluvit o "samozvaných liderech" neboí jiní
prostě nemohou být.A mají-li masový ohlas- jinak nemusí
být důvodem k znepokojení - není věc v nich, v důsledku,
ale v příčinách V oficiálních strukturách je siltu věcí
víc loajality k zakotvené struktuře, zpochybňující podně
ty přicházející "zdola”, Nebojí nejen ve všeobjímajícím
centru, ale i v ohniscích potlačeného zrálo vědomí nutno
sti změn. A ačkoli velká přestavba přišla z centra, nut
ně se setkává
vlnou těchto vstřícných, dílčích a lokál
ních přestaveb, jež v mnohém mohou být konfliktní s ofi
ciální /při nejmenším e jejím ’’časovým harmonogramem”,
v němž jsou zahrnuty i taktické zřetele reagující na
sílu "předsudků"/. Svou podstatou však cponují autokratismu a byrokratismu. Jsou tedy "přestavbové”, ale kompli
kují přestavbu, vnáší do ní tradice násilí a jiné relikty špatné minulosti /zvláště tehdy, když není snadné
rychle odstranit příčiny aí pro sílu "předsudků", a£ pro
reálnou možnost těžko zvládnutelné řetězové reakce/. V
zemi tak různorodé - ještě v carských dobách ¿é i na tom
vadly projekty reforem -as takovým postavením ve světě
je národnostní problém ožehavý sám o sobě, i.bez stalin
ského. dědictví o
Násilí plodí násilí a oprávňuje "silnou ruku”, právě
tu mentalitu, kterou je nutno změnit. Přestavba nemůže
být aktem pomsty podle zásad pěstního práva a tam, kde je
nucena autoritativně vystoupit proti procesům, které vyvo
lala, nemá být opřena o jakýkoli zákon, nýbrž o zákon le
gitimovaný demokratickým a humánním zacílením přestavby .
Jinak je to také lidi matoucí krásnost. Právě v kontaktu
s oživenými společenskými silami se prověřuje opravdovost
nového kurzu, jeho odolnost vůči nostalgické touze po au
tokratické reglementaci, po byrokratickém modelu klidu a
pořádku. GorbaČov je vůči ní imunní, jak ukazuje jeho
krédo, vyjádřené v hovoru s delegáty konference /cituji
z J. Jakcvleva, MN 10. 7. 88/: "Nikdy si nedovolím pou
žít pěsti. I kdyby bylo velmi těžko, je třeba se zdržet
použití starých metod, které přivedly společnost na kraj
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Tato pevnost v odmítání ’’pěsti” nás znovu vrací k DubČekově ’’slabosti”. Nemíním dokazovat totožnost osobních kva
lit těchto reformátorů, chci pouze poznamenat: ustupovalli domácím tlakům, zůstal pevný vůči tlakům vnějším. Pamfletické ántidubčekovské stati /Matouš a jiní/ tento fakt
postihují, sice v křivém zrcadle, ale s tím si demokratic
ky laděný Čtenář poradí. Rozpor je sice možno vyložit pri
mitivními odkazy na "slavomam”, Či ’’strach ze ztráty po
pularity”, ale z hleciiska dějinného pohybu je nepochybné,
Že jeho ’’slabost” byla funkcí jeho pevnosti: pevnosti ne
použít pěsti, odpoutat se od metod, které se společnosti
zprotivily. Z tohoto pohledu není důležité, Čerpal-li tu
to pevnost ze sebe nebo z prostředí, to nabylo významu po
srpnu. Je jistě možné vytýkat jeho pevncsti netaktičnost,
přehlížení limitů a ví a já co všechno, ale to už je jiná
otázka. E. Erban ve svém bohorovném povzneseném povídání
říká:
do chce dělat naši politiku na úrovni, musí mít
důvěru vlastních lidí a musí mu věřit i zahraniční spojen
ci”. Uznává bez roztrpčení vnější limity a ani ho nenapad
ne říci, že důvěra mezi spojenci má být vzájemná. Nejde
a pro balast Srpna ani nemůže dojít k elementárnímu prin
cipu, který dnes patří i k duchovní výbavě sovětské pře
stavby, tj. primární zásadou politiky je odpovědnost k
vlastnímu národu. Chce-li politika měnit vůli, směřování
národa, má k dispozici ekonomické, pooiticko právní a du
chovní nástroje. Násilné potlačení vlastního obyvatelstva
je pěstní právo a pěstním právem byl i vojenský zásah spo
jenců. Co zachránil /systém ztrnulosti/, nestojí - jak
slyšíme z úst nynějšího reprezentanta hlavního intervenu
jícího spojence - za nic: kvalitativně tento soud nezmě
níme. Situace se převrátila: naše společnost nyní víc vě
ří sovětské přestavbě a spojuje s ní víc nadějí než s tou,
kterou má doma před očima. V důsledku konjunkturálního
vztahu tohoto spojence k "pražskému jaru" a k intervenci,
je však l)ubček pro sovětskou veřejnost nadále persona non
grata; je na tom hůř než američtí a vůbec západní politi
kové, včetně tírzezyňského.
U nás nikdo není zatím v nebezpečí, že mu - jako Dubčekovi a jako Cc-rcačovovi - spadne na hlavu charismatická
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máme štěstí na vecení, které by zvládlo své úkoly. Bubček
prý promarnil možnosti otevřené lednem a následná éra,
dřív než se stačila kodifikovat jako nejzářnější v posavadních dějinách našeho socialismu, propadla před nároč
nějším pohledem: nyní se skromněji říká, že nebylo v minu
losti všechno špatné. To už je hlas nrvého vedení. Od ně
ho slyšíme, protože není nové organicky, že jsme mohli
být dál, kdyby se důsledně, od shora dolů plnila dobrá us
nesení. ’’Vina" se distribuje do všech článků, každý se
na ní podílí. V přízemní poloze je to nepochybné, všich
ni se etablovali v extenzivním systému, ale z hlediska
odpovědnosti odstupňované podle rozsahu mocenské kompeten
ce, je to stejný mýtus jako mýtus "smysluplného” Ledna.
Pravdou je v něm to, že všechno, od pracovní morálky po
orgány strategických rozhodnutí je třeba přebudovat. Ne
bol "dobrá" rozhodnutí oyla v zárodku pohlcena direktivní
hydrou, na níž se může právem odvolávat ten, kdo jí slu
žebně podléhá, nikoli ten, kdo ji má pod palcem, kdo jí
poroučí, kdo ji může měnit, kdo dává strategický směr,
určuje místa a obfah učení atd. Máme-li tu jen běžnou nezvládnutelnost rozbujelých aparátů, jejíž druhou stranou
je normalizační důslednost v tvoření předpokladů této ne
zvládnu telnost i /nevylučuji tím naivní předpoklad, že je
možno mít ovládnutelnou totální direktivnost/.
Připomíná to - v jiné poloze ovšem - Dubčekovy "slabo
sti”. Nezvládnutí spontánních procesů je však jistě- z
.technického hlediska -menším hříchem, než nezvládnutí
vlastního výtvoru. Princip, který to má na svědomí, byl
ovšem vyňat z kritiky cílevědomě, mohla se zabývat jen
subjektivními, okrajovými aspekty tohoto dusícího monstra.
Kiýtu o "nedůslednosti" v realizaci dobrých záměrů dává
falešný závěr: nečekejte na pokyny shora, a? každý zač
ne sám u sebe atd. Takové výzvy jsou platné za všech okol
ností, vždy je možno něco zlepšit, ovšem tato prostá popohaněčská filosofie byla už dávno spojena s moderními
řídícími a podněcujícími technikami, které k nám nebyly
připuštěny. Erban uvádí Slušovice jako "důkaz, jak se dá
za socialismu úspěšně podnikat" ale ty jsou takové,, jaké
jsou ne díky našemu ekonomickému systému: z něho naopak
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bec socialistická. Charakteristické pro tento systém by
lo naopak to, jak zničil neamodernější prvek naší ekono
miky ’batismus". Ekonomové, kteří vycházeli z baíovských
podnětů, byli odsouzeni v procesech 50. let, batismus
odporoval systému, který jsme přejali od sovětů. S ním
byl zatlačen duch racionalismu, (6 inovace, podnikavosti ,
ekonomie Času atd. atd. , zůstal jen primitivní mýtus ”botostroje". Potlačené se k nám takřka pololegálně vracelo
prostřednictvím Slušoviv .
Sovětská přestavba je ideově rehabilitovala, ale k to
mu, aby se staly "normálním” jevem máme daleko. Slušovičtí nepapouškují fráze o "leninském stylu a metodách prá
ce", ale naplňují Leninův pokyn o nutnosti zvládnout nej
modernější techniky organizace a řízení práce /tehdy to
byl taylorismus/ Ve vyspělých zemífh je zprostředkuje roz
sáhlý instituční systém, který naše "školení" vcelku igno
rovala. Když předseda slušovického agrokombinátu F. Ouba
představil v televizi abecedu moderního "manažerství",
působilo to revolučně i proto, že jeho výklad byl opro
štěn od ideologického balastu. Za těchto okolností jsou
výzvy "začít u sebe", mají-li mít přestavbový význam ,
matoucí. Snižují kardinální význam strategických, struk
turálních rozhodnutí, i potřeby hloubkové mentální promě
ny v ekonomické oblasti a nejen v ní: Inspiračně mohou
působit právě energické postupy v oblasti, která je pod
statná pro tvar a směr přestavby, postupy, kteřé jsou s
to přesvědčovat, že začíná zásadní obrat, jenž postup
ně zasáhne každého, že tedy jeho součinnost je i v jeho
vlastním zájmu. Neboň v ní si osvojuje požadavky a vlast
nosti svého příštího statutu jako člověka světa efektivní
práce a odpovědného občana demokratického státu, který by
měl být výsledkem přestavby. Opotřebovanou a ztracenou dů
věru mohou obnovit zase jen ta velitelská místa a ty in
stituce, které se o to zasloužily. Proto se všichni díva
jí vzhůru, nejen ze zvyku čekat na pokyny, ale i z těchto
hlubších důvodů. A tam se poklidně pokračuje v inflačním
rozdávání řádů /v SSSR je radikálně zredukovali/, jež
němá zjistitelný vztah k. přestavbovému myšlení a aktivi
tě. Jistě nelze přealížet, kolik heroismu, duševního vy
pětí atd. vymáhal extenzivní direktivní systém, podíváme-
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závazního plánu; požadavek hospodárnosti koexistoval s
obecnou plýtvavostí, nedostatek kapacit s gigantománií.
Heruismus, ’’poctivá” a "Čestná” práce tu je, ale chybí
ekonomická efektivnost a perspektivnost takové síly, kte
rá by prorvala setrvačný pohyb v kruhu.
Od r. 1953 /rok”nových kurzů”, které první obrátily
pozornost k NEPu/ se v socialistických zemích čas cd
času diskutovalo o ekonomické reformě, ale praktické kro
ky v tomto směru byly klopýtavé, pokusy beznadějně uvadaly. Bylo zřejmé, že ekonomická samostatnost podniků a
záměna byrokraticko- politické reglementace ekonomickými
faktory nejenže už sama o sobě znamená průlom da mocenské
ho monopolu, ale že vyvolá i tlaky na politickou struktu
ru. Refarma problematizovala existenci přebujelých byro
kratických aparátů, paralelních struktur stranického apa
rátu s jehe mocenskými prerogativy, odborů, jako dodatko
vého nátlaku na pracující a brzdy živelně vznikající pro
testní solidarity zaměstnanců. Proto se "dělnická samosspráva”, která byla programem spontánních hnutí, považo
vala za nebezpečný revizionismus. Monopolní mscenské eli
ty nepřipustily, aby nominálně "jedoucí dělnická třída ”
měla své vlastní orgány /v Polsku, kde se spontánně vzni
klá dělnická samospráva oficializováním zformalizovala,
byla vystřídána ptžadavkem nezávislých odborů, nezávtsllých na straně, státu a hospodářském vedení. / Všechno
bylo přizpůsobeno direktivnosti a extenzivnosti. Povzbu
zování iniciativy - socialistické soutěžení, zlepěovatelské hnutí atd., z něhož žilo mnoho lidí oddálených od
výroby, se drželo v tomto rámci. Velké iniciativy se těž
ko prodíraly byrokratickými síty a pokud jimi prošly, pak
s neúnosným zpožděním. Odbory nesměle mluvily i o tom,
co ve vyspělých zemích v duchu moderních řídících technik
realizovali podnikatelé v zájmu dobrého psychosociálního
podnikového klimatu jako jednoho z faktorů "pracovní mo
rálky’’ /od závodních jídelen po různé služby zaměstnancům/
Extenzivní, bumbrlíčkovský růst odsouval zřetel k potře
bám společnosti /Ambarcumrv MN 37/88: pokulhávání skupiny
B, tj. spotřebního průmyslu a služeb , se ještě nedávno
prezentovalo jako zákonitost socialismu/. Kult velikosti-
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vou krev byrokratizaci, prohlubovaly nezvládnutelnost i
nepružnost a pěstovaly opovržení k ’’nedůstojným” zakázkkám; jejich přehlížení změnilo ’’nepatrné” v obrovitou za
nedbanost.
Tak jako jsme nezachytili rozvoj nových technik řízení
a mcděrní techniky, nevzali jsme v úvahu ani trend k de
centralizaci. když má nyní na základě zákona o podniku
dojít k rozpouštění gigantů a monopolů, dopadá to bledě ,
výsledek ani po autoritativní korektuře není nadějný. Ne
musíme se tomu divit; znúne-li aspoň zhruba ekonomickou
situaci a ideologické klima, v němž reorganizace probíhá.
Decentralizace ve vyspělých ¿.emíoh vzešla z kombinace
ekonomických tlaků u racionálního ekonomického myšlení,
řízeného principy, které socialistická ekonomika vyhosti
la. Naše decentralizace začíná tím, co se zprofanovalo
tj. politickým aktem. A i když má inovační, přestavbový
cíl, sotva najednou vystihne to, k čemu by postupně ori
entovaly ekonomické faktory, A to ani nemluvím o sebeob
raně mocenských byrokratických struktur. Dlouho se ekono
mika podřizovala politicko- ~administrativnímu mentorová
ní, které rozsévalo rovncstářství i hierarchičnost /odvět
vové mzdové limity/ a v konečných důsledcích zabilo podnikavost, hospodárnost, konkurenci, kvalitu, zřetel k spo
třebitelům, k životnímu prostředí...Do ekonomiky se neústrojně vmísila trestně právní represe i nákladné kontrol
ní aparáty, neschopné nahradit vypuzené ekonomické nástro
je, Přitom kontrolní instituce nebyly nástrojem moderni
zace, naopak, v tendenci byrokratického systému byla spíš
úprava odpovídající víc potřebám kontroly, než vlastnímu
provozu /jako z profesora Parkinsona zní věta sovětskího
kontrolora reagující na změnu cen v průběhu dne v soukro
mém obchodě zeleninou: neexistence předpisů nám nedovoluje
kontrolovat personál a tvoří půdu pro šizení. MN 36/88/,
Pomocné přetvářelo podobu základního ke svému obrazu, to
je příznak společenského parazitismu.
Zároveň se vytvářel ochranný sociální mýtus, v němž
klasické ekonomické nástroje /trh atd./ figurovaly jako
"buržoáznost", jako ohrožení "sociálních jistot" a "vy možeností". Pokud to šlo, byl ekonomicko- sociální vzes-
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stup západních zemí zastírán a bagatelizován a jeho stíny
násobeny«, Ukázalo se bohužel, že svět je integrovanější;
deprese kapitalismu se i nás dotýkají. Socialistický svět
dnes neposkytuje - s výjimkou Č£SR a NDR - povzbudivý po- hled. Reformy souseuního Maďarska naznačují nepříjemné
sociální důsledky ekonomických inovací, ale sotva to mů
že podstatně oživit onen sociální mýtus. Ledaže bychom ho
ztotožnili s nejpřízemnější formou privatistické adapta
ce k nenáročným aspektům extenzivního hospodaření, jež je
jiistě nezanedbatelnou silou; je dobře vyškolená i v umění
sociální demagogie, Do tohoto přestavbově ještě nejasné
ho prostředí přichází samospráva jako dar vládnoucích. V
čase systémového zvratu by měla být bariérou proti byro
kratické dotěrnosti i proti archaickému sociálnímu mýtu.
Měla by spoluvytvářet klima podnikavosti, racionálního
myšlení a hospodaření a z těchto pozic bránit tomu, aby
se tyto nové ekonomické nástroje a techniky neubíraly se
trvačně osvědčenou cestou, tj. na úkor světa práce. Jako
faktor ’’demokratizace''' je závislá/odpovědná/ pouze na pra
covním kolektivu, jakkoli jiná závislost - mimo závislosti
na cílech a hodnotách, které má reprezentovat - je pro
ideu samosprávy smrtelná, haše glasnost je v tomto ohledu
nedokonalá, je nejasné, jak a pokud se tu prosazuje "ve
doucí úloha strany", jež v dosavadním pojetí měnila nezá
vislé organizace v satelitní odnož strany, v matoucí or
nament. Lze je obrodit, je-li prostředí demokratické. V
tomto ohledu závisí osud samosprávy i odborů na radikál
ní změně politicko- ekonomického systému.
A ta je ještě hádankou. Dosavadní dokumenty, vztahují cí se k ekonomické oblasti nešetří kompromisně stí a prak
tické postupy zatím spíš obohacují tuto kompromisnést než
inovační podněty. A pokud jde o pooitický systém, o demo
kratizaci a právní stát, je všechno v mlhách. Z autorita
tivních projevů, jež někdy znějí slibně, se nakonec vždy
vyloupne teze o "zdokonalení" a "dalším prohloubení’4 demo
kracie, cež je vzhledem k reálným ©oceňským vztahů» tpravdu rouhání. Z faktu, fce se
dnů dožil neOstallASký
/brežněvovský/ syst6n> automaticky vyplývá potřeba hové
poliztické struktury, nové koncepce zastupitelských, vý*
konných a soudních orgánů i jéjich vzájemných vztahů /v

21

jistém rozsahu to znamená zreálnění ústavy: v tomto for
málním smyslu pak jde o "prohloubení". Na možnost hlubo
kého nesouladu psané a reálné ústavy nemůžeme zapomínat/.
Potřeba na nových základech a s účinnějšími zárukami up
ravit práva občanů, občanských iniciativ a sp&lečensských sdružení a organizací. Včetně církví, jejichž nyněj
ší iniciativy je rozumnější a perspektivnější chápat z
hlediska této potřeby než z pozic zastaralých úprav, vnu
covaného ateismu a "polského syndromu". Perspektivnější a
morálnější než potlačovat je kombinací policejních metod
a pěstováním elastičnějších představitelů církví. Pojmy
"podzemní", "pololegální","samozvaný" a pod. jsou odvoze
ny z úprav a praktik, které mají daleko k demokracii a
právnímu státu /demokracie je ex definicione právním stá
tem, jeho specifika je v koncepci nezadatelných a nepromlčitelných občanských práv a svobod. Právním státem může
být i vrchnostenský režim, který tuto koncepci a z ní ply
noucí odpovědnost moci vůči lidu sice neuznává, ale jed
ná v rámci práva a podléhá, stejně jako občané, zákonu a
nezávislé justici/.
Z dosavadních oficiálnícn řečí a postupů vyplývá, že
cílem není rovný občanský statut, ale jen"velkorysejší
•tevírání možností pro bezpartijní ". Ti, kdo takto mluví
kdo bez zřetele k ústavním textům autoritativně prohlašu
jí koho pustí a koho ne k veřejné činnosti, ještě nedos
pěli ani k fázi vrchnostenského právního státu, který byl
kompromisem mezi starým /feudálním/ režimem a buržoázně
liberální státností. Jsou pro "přestavbu" i pro autokra
tický režim. Ivíohou se sice odvolat na "specifiky socia
listické demokracie", ale žádné specifiky nemohou zničit
podstatu, v daném případě "suverenitu lidu" jako princip,
určující podobu politicko- právního systému, směry odpo
vědnosti státních orgánů. V ekonomice nás tyto "specifiky"
přivedly ke kritické situaci a v politické oblasti to ne
dopadlo lépe. Je ovšem pravda, že bez dynamicky se rozví
jející kapitalistické ekonomiky bychom své zaostávání ne
postihli v takové naléhavosti a že i zánik demokracie na
šel dostatek apologetů, I umírněné úpravy jsou nyní protu srsti těm, kteří výsledek normalizace přijali jako svou
kořist, dobytou na věcné časy, Diskuse, která v Rudém
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právu proběhla/kelem případu knihovnice, jež nebyla při
jata Kulturním domem ROH!2/ protože nebyla členkou stra
ny, prozrazuje tuto dobyvatelskou mentalitu. Nezmizí-li,
nezvrátí se ani nynější zvrácený směr odpovědnosti. Nebot
důležitější, než členové organizace, než občané, bude ohniskc skutečné moci, distributor funkcí a hodností. So
větská s ranická konference z těchto důvodů oživila hes
lo ’’všechnu moc sovětům"/což je specifická varianta suve
renity lidu/, které má být vůdčím kriteriem při rekonststrukci politického systému, Náš dokument 0 úkolech národ
ních výborů /RP. 15o9.> 88/, této specifické odvozeniny
leninské koncepce samosprávy, současnějším jazykem opa
kuje už těžko spoc„" né předchozí oživování a decentralizační pokusy, ale myšlenku o vzestupné artikulaci až do nejvyšších zastupitelských orgánů - společenské vů
le v něm nenajdeme. Místo toho tu čteme o zdokonaleném
řízení Národních výborů rozšířeněji pojmenovaným minister
stvem vnitra a vládami /sovětský projekt novéht orgánu sjezd lidových poslanců - také nesplňuje ideální předsta
vy a už má své kritiky/.
Hlavní poučení, odvozené z 68 roku "nepustit přestav
bu z rukou" má na svědomí nedůsledné loučení s byrokrati
ckými metodami. Horlí se sice proti byrokracii, ale "za
pomíná" se na to, že byrokracie nebyla jen v aparátech.
Vyloučení autoregulace /t.j, spontánních procesů, autono
mie společnosti a společenských organizací: všechny byly
■sešity Národní frontou v jediný celek, mimo ní jsou všech
ny společenské iniciativy přinejmenším "pololegální"/ vti
sklo i politice byrokratický ráz. Jejím ideálem je standartizace individuálních a společenských prccesů a posto
jů, který je však možno naplnit jen systémem zákazů v du
chovní i praktické sféře: nedovolit, nepřipustit.. ..Proto
vyvolal tak©vou paniku pád cenzury a jiných limitů v 68.
roce /v SSSR je dnes cenzura pr© nás takřka neviditelná ,
ale nezmizela úplně, zvláště na "periferii". Požadavek
zrušení cenzury je nyní ovšem běžný/. Připomeňme si for
muli glasnosti z Akčního programu "Nelze zajistit účinný
vliv mínění a názorů pracujících na celou naši politiku ,
nelze čelit snahám ® potlačení kritiky a iniciativy lidu,
jestliže pro všechny občany nezajistíme důsledně právními
prostíředky ústavně zaručenou svobodu projevu...Pracující

I
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nelže libovolným/ výkaldem mocensky předepisovat, o čem
smějí a o čem nesmějí být informováni', která syé názory
mohCu a které nemohou veřejně vyslovit, kde se.veřejné
mínění může uplatnit a kde ne...Právními normami je tře- ,
ba přesněji zaručit svobodu projevu i menšinových názorů
a zájmů".
Tato linie byla zavržena a vrátili jsme se k byrokrati*
cké či kryptobyrokratické poolitice. V žádném případě k
nějakému "manažeřisrnu", neboli ten se opravňuje aspoň ra
cionalitou, kterou si náš byrokratismus administrativní i

politický, má teprve osvojit /první předpoklad racionálnosti: být v souladu s povahou spravované a řízené obla
sti/ . V tomto srůstu politického a byrokratického zanika
ly fakticky a někuy i formálně mnohé demokratické zásady
a procedury. Zanikala inkompatibilia, neslučitelnost funk
cí /ministři- poslanci/, čímž se faktická podřazenost za
stupitelských orgánů ještě víc prohlubovala a nadřaze
nost aparátů nadouvala. Snaha vyloučit spontánní proce
sy, "nepustit z rukou" se neobejde bez byrokraticky nala
děných aparátů a byrokratické loajality, ®d ní nelze če
kat radikální debyrokratizaci. Varuje se před "zneužitím
přestavby", což není příliš jasné, nebft zásadní kritika
minulosti je nakonec ve službě lepší budoucnosti. Pokud
se tím nemyslí aktivity, jež by byly v rozporu i se záko
ny demokratického právního státu, je klíčem k této větě
archaické, < vážně myšlenou přestavbou neslučitelné "Pou
čení". Možné je ovšem i jiné "zneužití": pod přestavbovým
sloganem pouhou kosmetickou úpravou zachovat z těžce za
chráněného neostalinismu co se dá...
Ve znamení obrany proběhly sjezdy tvůrčích svazů. Ne
chyběla na nich kritika, ale v žádném případě neměla jako v SSSR - zvratový efekt. Jako, kdysi chránil "internaeionalisty” moskevský..protokol/- tak ¿sou nyní chráněni
~
t -A 1-- A
*
^aktivisté normalizace, i když še jistě cítí ohroženi po
žadavkem kompetentnesti a "novéhc myšleníPřipomíná
to maehiavellistické slepování mocenských pozic a je ostat
ně možné představit si tak nepříznivý vývoj přestavby v
mezinárodním měřítku, v němž i toto prosté hromadění mo
ci a primitivních technik jejího použití bude stačit ve
společnosti ideově, morálně a fyzicky tak devastované.
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Ale lidský faktor je nepropocítatelný a navíc, jak už j
jsem říkal, nermalizátoři si nevzali k srdci důložitou
Machiavelliho radu: když už se musí udělat zlo, aí- se u
dělá co nejrychleji a vystřídá umírněností, aby co nejddříve upadlo v zapomnění» U nás se však zlo pyšnilo samo
sebou po celou dobu, brěnilo zapomnění a smíření» Na té
to základně lze zformovat moc, vyzařující dostatečonou/
/což je veličina neproniknutelná/ dávku strachu, ale ne
autoritu. Ta plyne z duchovních a morálních kvalit, z ří
dících schopností, z obhajoby a dobývání hodnot drahých
společenství. To je základna občanského souhlasu a jedině
na něm může dojít k organickému skloubení svobody a káz
ně, svobody a poslušnosti.
Přestavba je tedy u nás vedena z obranných hradeb. To,
co je za hradbami, se ovšem také - už v zájmu posílení
obranyschopnosti - musí přestavovat. Těžko odhadnout, kam
až může zajít tato sebepřestavba. Teoreticky si můžeme
představit vývoj zcela ideální, nakolik právě přestavba
dává moci autoritu a nejspolehlivější legitimaci. V pra
xi spoluurčí výsledek zkřížení mnoha sil, činností a ne
činností, tušeného i netušeného. Oživne společnost a vde
chne jiskru do popele, kterým normalizační éra poprášila
náš život, nebo nás aparáty udrží v klidovém stavu vychlad
lé a poprášené? Nastane Machiavelliho ’’setkání s časy",
v němž letargie a nevíra v možnost důstojnějšího života
jakoby vlivem tajemných š£áv ustoupí energickému vzepětí? Ztělesní se naše národní tradice v společenských
silách, které naší současnosti zprostředkují jejich ins
pirační sílu? To nikdo neví, na odpověcí se složí postoj
jednoho každého z nás0 Občanství není dar, je-li oprav
dové, je vždy samozrozením občanů.

Zdeněk

Jičínský:

Druhá poznámka o sociál i stickém_právním_státě_
Podle J. Fojtíka ’’žijeme v právním státě, jehož zákla
dy tvoří sooialistický humanismus. Toto vědomí so musí
všeobecně posilovat a být provázeno i účinným bójom se
všemi projevy porušování sooialistioké zákonnosti, ”
V Části projevu, věnované vědám o státu a právu pak zdů
raznil, že "musí také přispět k rozpracování argumentace
pro ofenzivní objasňování charakteru našeho státu jako
socialistického právního státu, socialistického plurali
smu a otázek spojených s uplatňováním lidských práv a ob
čanských svobod v naší společnosti." /Rozvinout ideolo
gickou práci strany a pozvednout ji na úroveň dsby" Zprá
va PÚV KSČ na 10. zasedání ÚV KSČ 10. 10. 88, RP 12.10/
J. Fojtík tu jako samozřejmé užívá pojmy, které by je
ště před krátkým časem zařadil do arsenálu buržoázní ide
ologie. Když však formuluje uvedený úkol pto vědy o stá
tu a právu, klade na ně vskutku enormní požadavek. Až do
sud by sotva koho v Československu napadlo, že žije v
právním státě. Nyní se to tedy Čs. občané dozvěděli od
J. Fojtíka, s tím, že se jim dostane i "vědeckého" objas
nění této každodenně prožívané skutečnosti.
Pojem právního státu je v oficiální čs. ideologii no
vý. Autor, již ve své dřívější "poznámce o socialistickém
právním státě" stručně charakterizoval důvody, proč se
tento pojem ani v době Pražského jara 1968 v čs. ideolo
gii neužíval a zdůraznil, že to byl M, S. GorbaČov, kdo
vyzvedl pojem právního státu jako jedno z ústředních he
sel, jeden z hlavních postulátů politické reformy v sou
časné fázi sovětské přestavby.
Politické vedení SSSR - i současná sovětská právní te
orie a politologie - přistupují k .této problematice kri
ticky u vědomí neobyčejné složitosti a obtížnosti úkolu
a procesu vytváření socialistického právního státu. Rezo
luce 19. vŠesvazové konference KSSS "0 právní reformě"
konstatuje, že v dosavadním průběhu přestavby "byla usku
tečněna významná opatření k právnímu zajištění přestavby".
"Je však třeba je posuzovat jenom jako počátek rozsáhlé
činnosti spojené s formováním socialistického právního
státu. V nejbližších letech bude třeba provést rozsáhlou
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právní reforma, která má zajistit svrchovanost zákona ve
všech sférách života společnosti, upevnit mechanismy na
podporu socialistického právního řádu na základě rozvije
vlády lidu”. /RP., 5. ?. 1988/>
ki. S, Gorbačov v zamyšlení nad problémem, co je třeba
dělat, ”aby byly plně objeveny možnosti socialismu, aby
socialismus chytil "druhý dech”, zdůraznil, že pro So
cialismus "reformy jsou skutečnou alternativou krizí a
stagnace, nezbytným momentem seberozvíjení a sebezdokona-*
1ování." V tomto kontextu akcentoval rozhodující význam
reformy politického systému v SSSR pro další úspěšný prů
běh přestavby. MOe v socialistické společnosti má být
"skutečně demokratická, působící v rámci kompetence přes
ně vymezené zákony, kontrolované lidem, mtc, které ll<é
důvěřují a kterou považují za avouV /Projev M. S-» Gerbačova v polském Sejmu, RP, 12. 7. 88/. Proto jedním z
hlavních cílů reformy politického systému je "vytvořit
právní socialistický stát, ve kterém bude vyloučena mož
nost projevů zvůle a voluntaiismu a ve kterém spolehli
vě zvítězí zákon, zákonnost a demokratický řád." /tamtéž/
Sovětská právní teorie, podněcována touto novou smě
lou politickou linií se začala všestranně zabývat proble
matikou socialistického právního státu a v sovětském ti
sku, zvláště v kulturních a odborných Časopisech , vy®házejí četné zasvěcené a podnětné stati a probíhají živé
diskuse o této tématice.
V. Kudrjavcev a E. Lukaševa v článku "Socialistický
právní stát” formulují takto jeho hlavní principy: 1/ Crění /prosazení ?/ zákona ve všech oblastech života spo
lečnosti, věetně činnnosti strany, 2/ vázanost státu a
jeho orgánů zákonem, 3/ nezvratnost svobody osobnosti,
jejích práv a svovod, cti a důstojnosti, jejich ochrana
a zaručenost, /¡/ vzájemná odpovědnost státu a osobnosti,
5/ efektivní formy kontroly a dozoru nad uskutečňováním
zákonů a normativních aktů*
Autoři uzavírají staí závěrem: " " Vláda zákona" v na
šich podmínkách znamená, že strana a stát, všechny jejich
orgány, uznávají prioritu práva, podřizují se právu, ně
co ň u obcházet ¡jeho ustanovení a nesou politickou, právní
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ré na sebe vzaly"/Kommunist č. 11/88, sír. 49-53/
V obsáhlé rozpravě v č. 23/1988 Literaturnoj gazety, jíž
jíž se zúčastnila řada předních odborníků, o problemati
ce socialistického právního státu A. Valsberg mj. řekl:
"Myslím, že ten, kdo napsal do Tezí /k 19, konferenci
KSSS - Z.J./ o vytvoření socialistického právního státu
"dovršit", ten nás, jemně řečeno, obelstil. 0 jakém do
vršení se může jednat, jestliže právním v plném smyslu
tohoto slova, náš stát nebyl ani jeden den během celé hi
storie své existence. - Ano, v revoluční situaci bylo
nutno zničit starý právní systém, aby se vytvořil nový.
Avšak zachování tohoto vědomí vedlo ke vzniku nihilistického vztahu k právu obecně. - Nyní je před námi úkol vy
tvořit skutečně právní vědomí, které však nemůže vznik
nout ze dne na den» - Je zřejmé, že v Tezích je nutná
změna formulace, nikoli "dovršit", ale "vytvořit" práv
ní stát. Obávám se, že jinak, podle naší stávající praxe
za rok budeme nadšeně oznamovat, že jsme vytvořili práv
ní stát."
/ V citované pasáži z rezoluce o právní reformě byla kri
tizovaná formulace skutečně opravena v požadovaném smy
slu, t.j. jako formování právního státu/.
V tisku se neustále - jako organická součást a nez
bytný předpoklad úsilí o radikální reformu politického
systému - zintenzivňuje a prohlubuje kritika stalinismu
s jeho tragickými konsekvencemi pro život sovětské spo
lečnosti a v poslední době, což je i z hlediska součas
ného čs. vývoje zvláště významné a aktuální, i kritika
brežněvismu. /Srovnej zejm. zásadní sta^E předního so
větského politologa a publicisty F. Burlackého "Brežněv
a ztroskotání oblevy", Zamyšlení o povaze politického
vůdcovství, Literaturnaja gazeta č. 37. 14. září 1988
str. 13 a n. Tyto zásadní stati a diskuse, jakož i tvrdá
kritika nejrůznějších projevů nezákonností, byrokratismu, svévole a pod., v praxi politických, státních či ho
spodářských or*gánů a institucí včetně referování o růz
ných bezpečnostních a j. aférách a soudních procesech
s jejich účastníky, jež v procesu glasnosti je stálou
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součástí sovětského tisku v posledním období přestavby
jsou velmi důležité jak pro přípravu nových legisla
tivních a institucionálních změn v rámci právní reformy,
tak i pro skutečně nové občanské chování sovětských lidí.
Jejich občanské sebevědomí, které má právní reforma
všestranně posilovat a garantovat, je zároveň i podmín
kou toho, aby se i nové zákony správně, v duchu demokra
tizace a glasnosti sovětské společnosti interpretovaly
a aplikovaly.
V SSSR jsou si v politickém vedení i v odborových kru
zích vědomi, že jde o komplikovaný a dlouhodobý proces,
který vyžaduje soustavné a trvalé intenzivní úsilí.
Proto kriticky poukazují na nedostatečnost toho, co se
zatím stalo a udělalo, na nezbytnost učinit tento pri
ces skutečně záležitostí sovětské společnosti, nejrůz
nějších jejích složek a vrstev, aby se demokratizace so
větského systému a přestavba jako celek staly opravdu
nezvratnými.
Nic takového sf-- v soudobém Československu neděje a
dít nemá, jak znovu, pokud o tom snad někcto ještě pochy
boval, rozhodně potvrdilo 10« zasecání ÚV KSČ v proje
vech M. Jakeše a J. Fojtíka i provedenými kádrovými změ
nami. J. Fojtík se v něm m j. také zabýval "deformacemi
socialismu"-. "V minulosti jsme se u nás těmito deforma
cemi nejednou zabývali. Byli jsme nuceni postavit se k
nim čelem právě v době krize a s mnohým, o čem se dnes
vedou vášnivé spory v jiných zemích, jsme se vyrov
nali nebo se snažili poctivě vyrovnat. To umožňuje sou
středit nyní síly k řešení současných problémů, aniž nás
to ovšem zbavuje prvořadé povinnosti vycházet z poučení
minulosti."
Když se tyto záměrně abstraktní formulace zkonkrétní,
je zcela zřejmé, o co jde. Konzervativní vládnoucí skupi
na v Československu se tu distancuje od gorbačovské pře
stavby v SSSR a glasnosti s ní spojené, byí. se k ní ji
nak abstraktně hlásí a deklaruje její inspirativní význam
a vyjadřuje tak své neostalinské krédo. V jeho duchu - v
brežněvovské verzi - prováděla od dubna 1969 politiku
tzv. normalizace a pokračuje v ní i nyní, i když v "přestavbové” podobě. Proto zdůrazňuje kontinuitu své politi
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ky, která se z jejího hlediska tak osvědčila. Vždyí je
přivedla k moci a umožnila jí, aby se u ní udržela až
do současnosti. Aby se moc pojistila i v příštím obdo
bí, snaží se desavadní politiku kádrově i ideologicky
zabezpečit a upevnit. Nepotřebuje proto žádnou zásadní
kritiku minulého období stagnace a krize; tu rozhodně
odmítá. Připouští jen kritiku těch Či oněch nedostatků
nebo jednotlivých stránek dosavadní politiky. Tu již ne
lze odmítat, když nedostatky způsobovaná byrokratickocentralistickým systémem se tak tíživě projevují v kaž
dodenním Životě lidí. Připouštění takovéto dílčí kriti
ky je z hlediska moci účelné, protože se může u lidí vy
tvářet zdání, že stranické a státní orgány o těchto ne
dostatcích vědí a chtějí je odstranit. Někdy se dokonce
takováto kritika může hodit k případné eliminaci těch
členů vládnoucí skupiny, kteří tak či onak se ukázali
ne dost spolehlivými z hlediska udržování základního
kurzu normalizační politiky Či stáli v cestě vzestupu
svých mocenských rivalů, kdýž se dřívější jevová /a do
jisté míry i skutečná/ jednota mocenské špičky počala
rozkládat právě zejména působením sovětské přestaly.
Soudobá Čs. moc je nyní ochotna - vzhledem k výveji
v SSfR to nemůže zcela negovat - abstraktně kritizovat
deformace spojené s kultem osobnosti. Z pochopitelných
důvodů však nemůže pravdivě uvést, kdo v Československu
se skutečně stavěl za odstraňování těchto deformací,
vystupoval
kritikou stalinismu /J. P-ojtík. ovšem t-ento pojem neužívá, považuje jej zřejmě stále za nepři
jatelný/ a pod, A jaký osud stihl pe porážce reformního
procesu Pražského jara 1968 představitele a přísluš
níky antistalinských, prttikonzervativních sil. Z těchto:důvodů terké mj. nikdy nepřipustí publikaci "Zprávy
tzv. Pillerovy komise” z r. 1..68, jež rozebírala vznik
a utváření stalinského systému v Československu a j.»h©
nejrůznější negativní důsledky. Je si dobře vědoma, že
tento systém v jeho normalizační variantě restaurovala
po vojenské intervenci z 21. 8. 1968 a že je s ním pří
mé bytostně spjata. Proto nyní zdůrazňuje dokonce s ji
stým pocitem uspokojení a nadřazenosti, ži tyto problémy
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jsou, v Československu vyřešeny a Čs. lid - v pevné jed
notě se stranou a jejím vedením - se může soustředit na
řešení vážných problémů, které před něj staví nové obdo
bí. /Ve skutečnosti je ovšem většina vážných a naléha
vých problémů čs. společnosti důsledkem zhoubné politiky
normalizátorů/. Vzhledem k tomu J. Fojtík se nepotřebuje
kriticky zabývat strukturou politického systému a jeho
fungováním ani současným stavem čs. právního řádu, úrov
ní, přesněji řečeno úpadkem právní kultury v rozhodová
ní státních orgánů a hospodářských a jiných organizací a
v chování občanů, rozborem předpokladů i nezbytných změn
a legislativních a jiných opatření k tomu, aby se Česko
slovensko mohlo stát právním státem. Padle Fojtíka Česko:
Slovensko zcela samozřejmě právním státem je.
V tomto jeho tvrzení, které ani nepotřebuje důkazu,
se jako krůpěje rosy odráží celá pravda nejen o jeho
referátu, ale i o ideologii a politice tzv. normalizace
vůbec, totiž že jejich základem je stále veliká lež o
Pražském jaru 1968, o tomto nejvýznamnějším údobí po
válečných Čs. dějin, se vším nepříznivým a tragickým, co
z ní plyne pro život čs. společnosti v posledních dvou
desetiletích. Proto i pojem právního státu, který je v
Sovětském svazu inspirujícím momentem úsilí o reformu
politického systému, se ve Fojtíkově použití stává jen
jedním z dalších důvodů k trpkému úsměšku nad nestoud
ností a arogancí moci.

Milan. H (1 b 1 : Defenestrace ve Strakovce

/ Námět: Jan Fojtík, scénář: Miloš Jakeš, réžie: Karel
Hoffmann, porn, réžie Vasil Bilak, zajištění: Rudolf Hegenbart/

I.
Když ve čtvrtek 6.10. 1988 vyšla v RP zpráva ze zasedá
ní předsednictva ÚV KSČ o přípravě pléna, málo kdo věnoval
pozornost sdělení, že projednalo ’’některé kádrové návrhy”
a přece na třetí stránce téhož Čísla byl zveřejněn text,
který poodhrnoval roušku tajemství, jon bylo třeba dešif
rovat ’’parteichinesisch” a převést autora textu do sro
zumitelné mluvy a dosadit jméno. Rudolf Hegenbart, ve
doucí oddělení ÚV KSO /dříve známé jako osmé, pak branné
a bezpečnostní, nyní asi se přejmonuje na "právní?/ , muž
málo známý, zato již velmi mooný, prozradil zasvěcenému
Čtenáři, oč jde; když dosadí do zveřejněného textu místo
korouhvička jméno Lubomír štrougal. Hegenbart říká, že pra
cující chtějí představitele, kteří se netočí jako korouh
vička, když zavane tzv. nový vítr. Těžko však prý mohou
s jejich důvěrou počítat ti, kteří stojí dlouhá období v
čele společenských institucí a organizací, nesou dp o věd
né st za to, že přivedli ekenomiku a další společenské
úseky do kritických situací a dnes volají po nových prin
cipech řízení. A vytýkají mu/jim/, že nemají více osobní
statečnosti přiznat, že na svěřenou funkci již nestačí.
Toto mimořádné předsednictvo ve středu 5»10. schválilo
návrh M. Jakeše předložit plénu 10.10. usnesoní o odvolá
ní Lubomíra Strougala z funkce předsedy federální vlády i
člena Předsednictva ÚV KSČ, takže varianta s odložením
do- parlamentu byla odmítnuta, ač ještě nedávno se zdála
roálná. Současně rozhodlo o odvolání místopředsedů vlády
včetně Gerleho, ministra vnitra Vajnara a další©h změnách,
které si už rozhodli bez štrougala během Čtvrtka a pátku >
na užších poradách.
...
Co že se ve Strakovce, sídla předsednictva federální
vlády otevírají tak mnohá ®kna? Inu, nastává zase jednou
v úechách č^s uplatnění starých národních zvyklostí při
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řešení politických konfliktů: defenestrace. Proč zrovna
štrougal a ne ti druzí, na něž by t© obvinění korouhvička
sedělo neméně? Možná proto, že se jim zdálo, že se chce v tzv.
novém větru točit dsopravdu a oni jen jakoby. A snad je v
tom i to stbré selsko-furiantské, že na jednom smetišti ne
mohou být dva kohouti a ten s mocnějšími a ostřejšími ostru
hami vyhání toho, kdo v těchto kohoutích zápasech v Lucerně
vloni v únoru vyzval k boji a pak se zalekl své vlastní odva
hy a ucouvl. Není radnj) dát najevo strach a váhání, protože
kehoutí zápasy se vedou nemilosrdně, až do rozhodnutí.
Co vyvolalo tento "bleskový úder" se svoláním mimořádné
ho předsednictva, když předchozí ze dne 30. září /viz RP
1.10./ nic takového navěstilo? Právě t®, co se stalo ve
stejné době v Moskvě na zasedání ÚV KSSS při odvolání Gra
my ka a přerozdělení funkcí, kompetencí v politbyru, šlo o
to, kdo jeho aplikaci na zdejší podmínky vtiskne svůj vý
klad. A prosadil se výklad, jaký mu dala pětice shora uve
dených mužů. Přičemž ne^mladěí z nich tam položil nášlapnou minu pro všechny šedesátníky v předsednictvu pro je
jich snahy být v čele co nejdéle a bránit mladší a střed
ní generaci v uplatnění. Budou další pléna a defenestrace.

II.
Pva Členové předsednictva odvoláni, pět nových zvoleno,
noví dva členové sekretariátu, šestnáctičlenný výbor pro
stranickou práci v OSR. Něco jako vyvolávání duohů, když
české byro štrougal pohřbil a dnes se pod jiným názvem
objevuje. Spousta nových, málo známých, ale také až moc
známých jmen, portréty nad některými by Paretto zajásal.
A pak se v té záplavě odvolání a zase přivolání občánku
vyznej.
Jedni říkají: je to radikální omlazovací kůra oolého
politického vedení země, skeptičtější moheu namítnout, že
pět nej starších členů předsednictva - z nich dva přes
sedmdesát - zůstalo ve funkcích a u některých z nově po
volaných jejich životopisy zrovna nenapovídájí, že při
šla čerstvá krev, která by byla schopna okysličit ochablé
tělo ekonomiky a vdechnout mu nový elán a správný ryttnus.
Někdy se chce velkým shonem doprovázeným velkou "můrou’1,
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jak říkají brněnští plotňáci odvést pozornost jinam, než
by se lidé sami zadívali. Na podzim 1939 se poi heslem ”mí

dí vpřed” děly pěkné rošťárny, jejichž skutečný smysl li

dé pochopili až později, či vlastně pozdě. Jiní zase s«udí, že celá akce proveuená ve spěchu - připravená v ro^h«dné noci ze středy na čtvrtek, t.j. z 5. na 6. října jim

připadá jako palácová záležitost vnějškově podcbná tomu,

cc? se dálo .© týden předtím v Kremlu, ale vnitřním směřo
váním zacílená jinam.,

Žeby malý ’’termidorek" po česku?

Nezbývá, než se uchýlit ke starému biblickému: ’’Podle
S K U T K. 9 pernáte je;
C® na tom, že Oeši budou mít předsedou vlády někoho,
kdo nezná c^od Vj.ř.-y ■' dos rl nebyl ani hodinu ministrem;

aspoň mu nehrozí rutinovánost ministerského úředníka.
Nový tajemník NF /Rohlíček/ jistě je ten

nejvhodnější,

aby vedl jednání s představiteli neformálních iniciativ
o jejioh legalizaci na půdě Národní fronty; Zato váhavéh

a přílišnými

diplomatickými ohledy trpícího ministra

Vajnara nahradí nejpovolanější odborník na rozhánění ne

povolených veřejných shromáždění, který jako dosud nik
dy nezaváhal, jistě ani nyní, ani v budoucnu nezaváhá.
Opravdový generál, zvyklý velet vojskům VS a PS.
Občánku, zdá se ti, že tam je příliš mnoho lidí z něk
terých krajů, zatím co z jiných příliš málo- o to přece
bude vedení homogennější názorově i v •doanesti muži nej-

vyššímu. A že tam zůstali někteří nám zvláště nemilí, kte
ré jsme v řečech předčasná pohřbívali a považovali za ’’od
rovnané”, třeba vlastními pamětmi. Máme zase lekci, že
c^od dějin nelze popohánět tak, že postrkujeme dopředu

ručičky hodin. Dějiny si určují ch^d svého Času samy a
my ho neuspěcháme, tak jako oni ho nejsou s to zadržet
ani zvrátit. Jisté je jen jedno, že nastal čas defene

strací a další lze čekat do vánec - a to letošních. Co říci na Fojtíka a jeho referát? Nemám výcvik u Hor
ské služby, abych za pomoci sněžnýck psů v slovní lavině
jeho projevu našel nějakou novou myšlenku, natož nové

myšlení.
Zato si jistě v Kremlu povšimli jeho sentence:
Nemůžeme zavírat oči před žádnými riziky reformy. Povrch
ní publicistika, a zde není řeč jen o našich autorech, nč-

- 4 která z nich zlehčuje nebo vůbec zamlčuje, jiné zase
dramatizuje”. Inu manžel paní Evy se nezapřel. A samo
zřejmě nemohl jinak, než nás uklidnit” Naše pojetí de
mokracie nemá nic společného s představami těch, kteří se
těší, že dojde k nějaké liberalizaci, chaosu a zmatkům”
A basta ’
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vydává iniciativní skupina fermující společenství
za socialistickou přestavbu.

